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Jesteśmy produeentem:

rkaniny RATOWNIK f80 i RATOWI{lK 250 w gramaturach 180 i 250 g/mz,
W produkcji zastosowano niespotykany w tej grupie tkanin splot satynowy, charaktery-

zujący się bardzo dużą wytrzymałościąna uszkodzenia w trakcie użytkowania. Tkanina
posiada w sktadzie przewagę bawełny - 600/o,PrzY niskiej, 40o/ozawartości poliestru. Te
pnoporcje powodu"ią, że ubrania wykonane z tej tkaniny wyróżniają się wysokim komfontem użytkowaRia, pochłania.!ą witgoc odprowadzająe ja na zewnątrz. Tkaniny 5ą W kolorze

czerwonym fluorescencyjnym, spełniającym normy widoczności- Higli Vis!bility (wysoka
widoezność},oraz posiadają wykończenie chroniące pnzed wszelkirni płynami i cieczarni.
Zachowuje właściwości
nawet po 30 praniach"

Dzianiny

POLAR

27O i

POLAR 350

w gramaturach 270 i 350

Elm',

Dzianirry po[arowe, to następna grupa tkanin z naszej oferty. Charakteryzują się wysoką

odpornością na uszkodzenia mechaniczne itrwałościąkolorow. Dzianina z wykończeniem
antypillingowylYl jest idealna w trakcie ulżytkowania przy zmiennych warunkach pogodowych oraz temperaturowych. Występuje w kolorach fluorescencyjnych dla służbRatowni-

ctwa Medycznego - High Visibitity (wysoka widoczność).
Tkaniny

SOFTSHELL 270 i SOFTSHELL 350

w gramaturze2To i 3so Elm'.

Tkanina wodoochronna i paroprzepuszczalna. ld"ealna jako odzież wierzchnia przez cały
rok w zmiennych warunkach pogodowych. Mocna itrwała, bardzo praktyczna, elastyczna

tkanina występująca w kolorach fluorescencyjnych High Visibility (wysoka widoczność).
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Koszulo bluza R-02
Koseulo b!uza n''łodel R-02 wykołrana
jest z t[<aniny RATCIWNIK w kslonze ezerwonynn fluoreseeneyjnyrn z bvstal"ąłkarmi
w kolorze granatowym.
Koszulo bluza posiada symetryczne dwie

kieszęnie dołne oraz dwie kieszenie na
kIatki piersiowej, kieszenie
pnzykryte 5ą patkami, kołnienz kosztl[o
bluzy rruykonany W formie stójki' patki
kieszeni oraz przód zapinany '!est łra zatrzaski metalowe.
wysokośe i

Kł:szu[o bluza model R-02 posiada eertyfikat potwlerdzający zgodnośćwy$łonania z Rozporządzenier"n Ministra Zdnowia
z t8 październit<a 20l"0 ro[<u w spnawie
ozmaczemia systemu Państwowe Ratownictwo Medye zrłe oraz Wyinagań w zakre-

sie urnundurowania ezłonków zesBołów
ratown ictwa nłedyczn.eg&'', orau spełnienie norm E!{ !50 2047L:ŻaL3 (odzież o intensywnej widzialności).

Kurtka zimowa R-Of
Krłrtka zirnowa rnodel R-03. wykonana
jest z tkaniny RATOWNIK kolonze czeRwsnyrn fluorescencyjnym z elementarłli z tkaniny koloru granatowego.
Kuntka mrodel R-01;

r oznakswana jest taśmami odblasko-

wymi koloru srebrnego o szerokości
JV tttttt,

" z pnzodu posiada dwie kieszenie na
wysokośe i ktatki piersiowej oraz
dwie kieszenle dolne, umieszczone

.
.
.
.

'
.

.

s)rmetrycznie po obu stronaeh,

kieszenie pnzykryte patkami i zapił]ane na taśrmęsamosz€zepną.
posiada odpinany kaptur,
kaptur, dót kurtki i talia ma'!a możlirrvośćregulae1"i obwodu za pemocą
sznurków ściągających
rękawy w kuntce są odpinane dzię_
ki czermu kunt$ła łatuvo :n:ienia się
w bezrękawmik"
Z&rT!€lt

błyskawiczny głównego aa-

pięcia dv'ltlstronnie rozdzielczy
jedna kieszeń wewnętrzna
od Wewnątrz wykończorła podszewką siatkową zalan'linowana'membra-

ną Foliuretanową gwanantu3'ąeą nieprzerna$<alność i oddye ha[-

.

ność"
kuntka jest kompatybilna z polanem mgdel R-06 {stamowiącym

podpinkę oeieplająeą

c{o

kurtki}

Kurtka mgdel R-CII" posiada ceł'tyfikat p:otvtlierdzający zgodność
wykorłania z Rozporządzenierłr Ministna Zdrowia z t8 ;raźe}ziern!ka 2010 roku w sprawie oznaezenia systenrul Faństwswe Ratcwnietwo Medyezłłe 6raz Wymagań w zakresie urtlundunowania
ezłor'ł$<ów zespołów ratownictwa medyczneg&", &naz spełmienie
norm IN tsCI 2047l:2sj"3 {oczież o inłtensywnej tł.łidzia[ności},EN
l 50 ]"3688:2813
{odzieź *ch rorl na}; El\l343:2003*A,3:20CI7 och rona
przed deszczem - w klasie 2)

Polar R-06
Fo[ar n:edel R-06 włyk*nany w fonrnie
bluzy ze stó'!ką, a dziaa:iny pclarcwej

w kołorze ezerws!18 f!'ue neseencyjn*j, ze

wstawkanłi so{tshe{cwymi koloru gnanatew€ge r& zapobiega przen:akar:iu
i zużyrłlar.tiu w newralgieznyeh nłiejseaetl
biuzy tak}e h.!ak narni*nx i ło}<e ie"

Folar zapinany jcst łla zarnek k*s{kowy
rclzdzielczy' urł"lożliwixjący dopięeie do
kuł nttqi

zi rr'lowej R-&3.

Folar p*slada certyfikat potw!*rdzająey zgodnośćr,vykonania z Rezg:orządzcniern &łinistra Ze|rcwia z 3"E paździcrnika
2strs noku w sprawie ozr'laezenia s}łstemu Faństwowe Ratoułnietwo Medyezne

Óraz Wymagań tv zaknesie umundułrowłania ezłon}<ów zespo{ów ratołąłnictwa
medyeznego'', &naz spełnienie morm €!{
IS0 2s4?}:2033 {oelzicż o intensywnej widziatnośei}, oraz XN 34s58:2007 {Wyroby

odzieżowe e hroniaeę przee| chłodemr}"

Spodnie letnie R-04
Spodnie letnic młodel R-s4 wykorrane

są z tkaniny RATCIWN!K w kole rze czen'
vvorxynn f{usnescemeyjnyffi

mi w kolorze granatowym.

z wstawka-

W spodniaeh ponize.i pasa znajdują
się dwie skośnekieszen!e zasilWanc

n& zarnek, na wysokośc! uda zna'!e!ują się dw!e kieszenie nakładane przykryte patkami zapir'larłyr"mi na taśmę
5amrszcz€pmą, dodatkowo z ty{u znajduj* się kieszeń uasł'lwana na zarr:ek,
spodnie oznakcwane są taśmami od!:{askonnymi $ęo[onu snebnnego 6 suerokości50 mrnu na ko[anaełł,w kroku
i na poślad$<aeh zastosowane jest dodatkowe wzmoemienie mająee na cetil
zapobiegać nadmxicrnemu brudzeniu

h nev"nalgicznych
w pasie zastosowamo regulac.ię obvrodLj za ponloeą
oraz niszezenir"r

tye

elen"lentórąr spodrłi,

guzików

i gurny,

sp*dnie r-ńodeI R-04. posiadają certyfikat prtwierdaający zgodnośćwy-

konania z Rozporządzeniem Ministra
Zdr*wia z ts paźdzlernika 2010 rokrł
w spnawie oeł'laczenia systemru Faństwowe Fłatowrrictwo Medyczne oraz
wryłnagań w zaknesie urnundurowania
członków zespołów natownietwa medyczłl€go'', oraz spełnienie norm EN
l50 2047j.:2013 {odzież o intensywnej widzialnośei}' E[.l l50 ].36E8:20j'3
{odzież ochronna}.

Spodnie zimowe R-05
Spoelnie zimowe n"lodel R-05 wykona-

nc są u tkaniny RATOW&.!!K ezerwonej

flł";oresceney'!nej z wstawkami

r'v

ko[o-

ru* g!"anatew}tm.

$podnie modeIR-05:

" posiadają

'

poniże.! n:asa dwie kieszenie skcśnę zapinane na aameku
na WYs&kościuda zna'idu'!ą się elwie
kleszenie nakładane przykryte pat-

karxi zapinanymi na taśmęsarnrsu-

'

L&gPllę'

tyłu spodniznajduje się kieszeń zapinana na zamek błyskawiezny,
- spodrłie oznalłowane są taśrnanniodblaskowymi ko{oru snebrnego o szero$<ości 5s mm,
" na ke[anae['l, w knoku i na pośladkaclr zastos&wa!"ie jest dodatkowe
wzrnoenienie mające na eelu zapobiegać nadrniernenru brudzenlu oraz
niszczeniur tyeh mewralgicznych elermentów spodni,
z

'

w pasie zastosowano regulacje ob-

-

nra

wodu za pemscą guzików i gurny,

do[e nogawek po zewnętnznej'

stronie posiada'ią zannki błyskawiezrre w ce{u łatwego dopasolrilaniu nogawek do obuwiau

. spodnie ocieplane są polanem

,któstanowi odpinana Warstwę dzięki
e zemu mogą one służyćjako spodnie
ny

jesien no-wiosen ne.

*

'

sd Wewnątrz wy$tończona podszewką slatkową za[aminowaną
z rł'lernbraną FoliunetanoWą gwarantującą nieprzema[<alność
i ocldychatność.
spodnie posiaelają także oelpinane szelki.

Spodnie mgdel R-05 posiadają certyfikat potwierdzający zgodnośćwykonania z Rozporządzeniern Ministra Zdnowia z 18 października 20t0 noku w sprawie oznaczenia systemru Państwowe
Ratownietwo Medyczne oraz Wyrfiagań w zakresie umundunowa_
nia ezłonkóul zespołów ratownietwa medycznego'', oraz sBełnienie norm €N l5o 20471:20]"3 iodzież o interrsywne.i widzia{nośei},
EN lSCI 13688:2013 iodzież ochnonna}; EN343:2003+A1:2007 ochrona przed deszczem - w ktasie 2).

Koszulka letnia R-09
Koszulka tetnia rnodel R-09 wykonana
jest z dzianiny w kolorze czerwonynr fluorescencyjnynn z wstawkami w kolorze
granatowym.
Koszulka posiada certyfikat potwierdzający zgod nośćwyko na n ia z Rozporządze niem Ministra Zdrowia z 18 października
2010 roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
oraz Wymagań w zakresie umunduro-

wania członków zespołów ratownictwa
medycznega", oraz spełnienie norm EN
lSo 2047L:2013 (odzież o intensywnej widzialności}.

Koszulka polo R-f0
Koszu[$<a polo model R-10 wykonana .!est

z dzianiny w kolorze ezerwenyr"n f{uorescencyjnym z wstawkałmi w kołorze grai'iat0wyrn"

Kosztł[ka posiada centyfikat potw!erdzający zgodnośćwykonania z Rozporządzeylierłl Ministra Zdrowia z 3"8 października
203"s rolęu w sprawie oznaezenia systemu Faństurowe Ratownietwo Medyezne
oraz wyn'}agań w zakresie urnulnduro'

wania członków zcspołów ratownicttł'ła
rnedyczneg8'', oraz spełnienle nonm EN
l50 2047]":2013 todzież o !ntensywmej widzla lmości}.

Kamizelka ratownika R-03
Karnize[ka ratowni[<a młodel R-83 wykonana u tkaniny RATOWf\ilK czenwonej fluorescene y.!łlej.

-

$<arrrlzelka &znaez&ma

jest

systemenłl

taśmodblaskowyeh srebrnych s 5u&n0kośel50 !'nm !'!a eałym obwodzie { dwa
pasy u dotu kanrłize{k! !'ieden na tĄ'ysekościk[atki piersiowej},
. kamizełka posiada dvrlie kieszerrie dolne, naktadane z rnleszkaml zaplnane na
zarnek błyskalviczny,
" z ty&tl w dolnej częścikanrizelki na całej
suerokości znajduje się kieszeń zapinana na zamek,

Kamizelka rnoelel R-03 posiada certyfikat Botlvlcndzający zgodnośćwykonamia z Rozporządzenien'l Ministra Zdrowia
z lE paździerrłika2s3.0 roku w sprawie
oznaczenia systemu Faństwowe Rat*wnietwo Medyczme s!'au Wymagań w za_

knesie umur:dui"gtłramia członków zespołóvrł ratownletwa mcdyeznego", &ł'az
spełnienie nsr!*'1 €Nl l50 2047]":20]"3
{odzież o !ntensywnej widzia[ności}, EN
|SCI

t3688:2st3 {odzież oe hnonna}"

Czapka letnia R-07
Czapka letnia nrodel R-07 wykonana jest z tkaniny RAT0Wlr||K w !łolorze fluoreseencyjnym czerwonym z wstawkami w kolorze granatowym.

.

.
.

w tytnej częściwszyty regulator obwodu,

posiada usztywnionydaszek,
oznakowana jest naszywką z pnzodu czapki
z wzorem graficznym systemu.

Czapka letnia posiada certyfikat potwierdzający zgodnośćwykonania z Rozporządzeniem

Ministra Zdrowia z 18 października 20].0 roku
w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Wymagań w zakresie
umundurowania członków zespołów ratownictwa nnedycznego'', oraz spełnienie norm EN l5o
20471:2013 (odzieź o intensywnej widziatności).

Czapka uszanka zimowa R-08
Czapka zirnowa rnodel R-08 wykonana jest z tkaniny R,ĄT0WNlK w kglonze ftuorescencyjnym
czerwonym z wstawkami w kolorze granatowyrn.

.

w tylnej częściwszyty regulator obwodu,

. posiada usztywniony daszek,
. ocieplona dzianiną polarową koloru
.

granato-

wego,

oznakowanie: naszywka z przodu czapki zwzorem graf icznym systemu.

Czapka zimowa model R-08 posiada certyfikat
potwierdzający zgod nośćwykona n ia z Rozporządzeniern Ministra Zdrowia z 18 października 2010
roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne oraz Wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego'', oraz spełnienie norm EN lso
2a 47 L:2at3 (odzież o i nten sywn ej widzia [ności),
oraz EN 1zt058:2007 (Wyroby odzieżowe chroniące przed chtodem).
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Tkaniny na odzież roboczą i zawodową
Ręczniki frotte
u [. Wa rszawska J.4E, 26-660 Wielogóra

Dział promocji i konsultacji:
tet. 48 360 31 14
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